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Het Uitvoeringsorgaan Basiszorg (UO Basiszorg) is in de Wet Nationale
Basiszorgverzekering opgericht en ingesteld op 9 oktober 2014. Vandaaruit zijn
er taken ontstaan die door het UO Basiszorg moeten worden uitgevoerd zodat

alle bepalingen die in de wet zijn aangenomen goed uitgevoerd worden.

Registratie en controle

Verzamelen en analyseren van data

Consumentenbehartiging

Voorlichting en bewustwording

Ondersteunen van de Zorgraad

Uitvoeren van Vermogenstoets

Beheer over het Zorgvoorzieningenfonds

De taken van het UO Basiszorg zijn:

In deze editie!

Vermogenstoets

Openbare Vergadering Zorgraad

Procedure aanvraag

Basiszorgverzekering

Het Zorgvoorzieningenfonds 

Algemene uitgangspunten Wet

Training Sozavo afd. Basiszorg

Premie & Premiesubsidie
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Bij het bepalen van de toekenning voor

premiesubsidie waarop iemand aanspraak

kan maken, wordt rekening gehouden met

het eigen vermogen van de aanvrager en of

dat van een eventuele partner.

In de Wet Nationale Basiszorgverzekering

(Artikel 7 lid 10) is vastgesteld, dat

onvermogenden die niet verzekerd zijn

vanwege het niet betaald hebben van de

premie, zich dienen aan te melden bij het

Uitvoeringsorgaan Basiszorg voor een

vermogenstoets.

Met de toets wordt vastgesteld of

betrokkene wel of niet in aanmerking komt

voor premie subsidie van de overheid, die

tijdelijk van aard kan zijn.

die neemt contact op met het

Uitvoeringsorgaan Basiszorg en dient

op te geven voor een

vermogenstoets. Aanmelden kan via

persoonlijk, telefonisch of via e-mail.

Aan de aanvrager wordt de procedure

uitgelegd en gevraagd of die bereid is

de procedure te doorlopen en de nodige

stukken in te dienen.

De lijst met de benodigde documenten

worden opgestuurd voor de betrokkene. 

Het inleveren van documenten kan

digitaal via mail of whatsapp, of

persoonlijk op afspraak.

Er zal tevens ook een plaatselijk

onderzoek plaatsvinden voor de

vermogenstoets.

Van aanvragers die zich niet bereid

hebben getoond de procedure van

vermogenstoets te willen doorlopen, zal

de aanvraag niet in behandeling worden

genomen door UO Basiszorg.

Betrokkene moet zich eerst hebben

aangemeld bij het Ministerie van Sociale

Zaken afd. Basiszorg voor een registratie

voor premiesubsidie van de

Basiszorgverzekering.

De aanvrager wordt dan verwezen naar

het Uitvoeringsorgaan Basiszorg voor een

vermogenstoets indien de aanvrager:

niet in aanmerking komt voor de

premiesubsidie conform de sociale

voorwaarden en groepen en

categorieën van het ministerie;

en indien de aanvrager dat wenst,

zich aanmeldt voor de

vermogenstoets;

Hoe geschiedt de aanmelding via het
Uitvoeringsorgaan Basiszorg:

De vermogentoets
P R O C E D U R E  O M  T E  B E P A L E N  O F  I E M A N D  

I N  A A N M E R K I N G  K O M T  V O O R  S U B S I D I E .

De mens heeft het
vermogen alles te kunnen,

als hĳ maar wil. 
—Leon Battista Alberti —

de aanvragen worden binnen 4-5 weken

afgehandeld.

de aanvrager wordt dan over het

resultaat van de toetsing geïnformeerd.

aanvragen waarbij er een naderonder-

zoek moet plaatsvinden in de districten

kunnen langer duren.

Procedure afhandeling van de aanvraag:
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Zaterdag 21 november 2020 heeft de

Zorgraad haar tweede reguliere openbare

vergadering voor het jaar gehouden. Het doel

is om alle zaken met betrekking tot de

zorgsector in Suriname te bespreken. 

Tijdens de tweede Zorgraadvergadering van

het jaar is er breed gediscussieerd met de

Onderraad, De Surinaamse vereniging van

assurantiemaatschappijen (Survam), zorgver-

leners, andere actoren en de zorgcon-

sumenten. De Survam heeft tijdens de

vergadering een uiteenzetting gegeven over

de recente aanpassingen van de premie en

tarieven, de tegenprestatie en kwaliteit

daarvan. De dekking, de zorgtarieven, winst en

benchmark zijn enkele grote componenten

waarnaar gekeken wordt bij de vaststelling

van de premie. 

De ministers en Vice President Ronny

Brunswijk die zitting hebben in de Onderraad

sociaal zekerheidsstelsel, waren ook aanwezig

om hun bijdrage te geven tijdens deze

vergadering. De minister van Volksgezond-

heid, Amar Ramadhin, gaf mee dat zowel de

opzet van de wet als de financiële

uitvoerbaarheid niet haalbaar is. Hij heeft

beloofd dat de regering er alles aan zal doen

om de wet te herzien, wat moet leiden tot het

beheersbaar en effectiever maken van de

zorgkosten.

Wederom zijn er veel vragen vanuit de zaal

gesteld en ontstonden er discussiemomenten.

Openbare Vergadering
Zorgraad 

Gezondheid is het grootste
geschenk, tevredenheid de grootste

rĳkdom, trouw de beste relatie. 
— Boeddha — 

Volgens de assuradeuren dreigt de

verzekering van de zorg onbetaalbaar te

worden door de unificatie van de koers en de

heersende economische crisis.

Glynis Tjon Eng Soe, voorzitter van de

Zorgraad, vindt transparantie belangrijk en is

van mening dat de zorgconsument niet het

gelag moet blijven betalen voor diensten die

niet voldoen aan de kwaliteitsnormen. Na de

onlangs gehouden openbare vergadering

verwacht de Raad dat partijen verder samen

gaan werken aan uniforme tarieven

gekoppeld aan kwaliteitsnormen. De

Zorgraad zelf is nu bezig rekenmodellen uit

te werken. Wat ook dringend aandacht vereist

zijn de straffen opleggen aan zij die de Wet

Nationale Basiszorgverzekering overtreden.

In de Nationale Basiszorgverzekeringswet die

zes jaar geleden is geïntroduceerd zijn

premies vastgesteld, die nu achterhaald zijn.

Deze kunnen bij Staatsbesluit worden

gewijzigd door de regering. Tarieven van

zorgverleners kunnen in overleg met de

zorgverzekeraars worden aangepast en

vastgelegd in een overeenkomst.
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De openbare vergadering kan bekeken worden via: 
https://www.youtube.com/playlist?
app=desktop&fbclid=IwAR3q9v3rvmf2o_wemKkCbl1y7d-
8vyEA83yG9JyVg4QJ3lOZByIXYGaDGOk&list=PLo4xn2nw17MGMCWnsY
V7uGrVXEPPt8hAP 



U haalt een aanvraagformulier op bij één

van de Basiszorgkantoren, SZF kantoren of

bij de RGD poli’s. Het formulier kan ook

gedownload worden van de website:

www.basiszorg.sr.

Vul het formulier volledig en goed in.

Plaats alléén voor de namen van de

gezinsleden voor wie u ook een aanvraag

doet een kruisje. 

Geef aan de onderkant van het formulier

aan welke documenten u meestuurt.

Het volledig ingevuld aanvraagformulier,

voorzien van fotokopies van de vereiste

documenten, moet in een gesloten envelop

gedeponeerd worden in de speciale

Basiszorg brievenbussen bij één van de

Basiszorgkantoren van het ministerie van

Sociale Zaken en Volkshuisvesting.

Per 1 november 2020 geldt er een gewijzigde

procedure voor het aanvragen van

premiesubsidie voor de basiszorgverzekering

(BaZo/BZV).  

Iedereen die een aanvraag voor premiesub-

sidie wenst te doen kan terecht bij één van de

basiszorgkantoren van het ministerie van

Sociale Zaken en Volkshuisvesting. Twee weken

vóór de einddatum op uw SZF kaart kan er al

een nieuwe aanvraag gedaan worden. 

Vanwege de Covid-19 maatregelen is de

aanvraagprocedure als volgt:

1.

2.

3.

4.

5.

N.B. kopie ID kaart en familieboek, SWM en EBS
rekening niet ouder dan 3 maanden zijn verplicht.

Bzv Paramaribo, Gemenelandsweg 31-33. 

 Tel: 422708 

Bzv Pontbuiten, Indira Gandhiweg no. 227

(bestuurskantoor).

Bzv Wanica, Lelydorp Indira Gandhiweg (DA

wijkkantoor Wanica 1). Tel: 368060

Bzv Saramacca, Landingstraat no. 1,

Groningen (Districtscommissariaat gebouw)

Bzv Coronie, Guusje Oststraat no. 19       (RO

gebouw). Tel:235059

Bzv Nickerie, G.G. Maynardstraat (MAS

gebouw), Nw. Nickerie. Tel: 231582

Bzv Commewijne, Commissaris

Thurkowweg#58 

De aanvraag wordt beoordeeld en u krijgt

binnen 2 weken een reactie op uw aanvraag.

Inleveren in de speciale basiszorg brievenbus:

maandag t/m vrijdag van 07.30 – 15.00 uur.

U mag uw aanvraag met bijlagen ook mailen

naar: info.basiszorg@gmail.com.

De inleveradressen van de aanvraagformulieren

voor premiesubsidie zijn: 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

De link voor het juist invullen van het formulier.

Procedure aanvraag Basiszorgverzekering

- Wacht niet tot het laatste
moment, maar regel nu  uw

verzekering. -
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AANVRAAGFORMULIEREN KUNNEN
OPGEHAALD WORDEN

https://www.youtube.com/watch?v=DrI1oAVrhRQ&t=189s


de inhoud van het basispakket is wettelijk bepaald;

burgers zijn verplicht om een zorgverzekering af te sluiten en de

premie te betalen. Deze zorgverzekering wordt ook wel

basiszorgverzekering of zorgpolis genoemd;

burgers zijn vrij om hun eigen zorgverzekeraar te kiezen. Zij zijn ook vrij

om een keuze te maken uit de verschillende zorgverzekeringen die

deze zorgverzekeraar aanbiedt;

aan het einde van elk verzekeringsjaar kan een verzekerde een andere

zorgverzekeraar, zorgverzekering of zorgpolis kiezen;

zorgverzekeraars zijn verplicht iedereen te accepteren, het maakt

daarbij niet uit wat de gezondheidsstatus van de verzekerde is;

zorgverzekeraars hebben een zorgplicht. Dit betekent dat een

zorgverzekeraar moet zorgen dat de zorg die in het basispakket zit

beschikbaar is voor al zijn verzekerden.

zorgverzekeraars moeten ervoor zorgen dat ze uniforme tarieven

overeenkomen met zorgverleners die de diensten moeten leveren.

zorgverzekeraars zijn verplicht 3% van de premie van elke verzekerde af

te dragen aan het zorgvoorzieningenfonds, zodat verzekerden hieruit

kunnen lenen en het UO basiszorg de samenleving van dienst kan zijn.

Het Surinaamse zorgstelsel is gebaseerd op solidariteit: rijk en arm, jong

en oud, gezond en ziek hebben allemaal recht op dezelfde, betaalbare

zorg uit het basispakket. Iedereen betaalt daaraan mee via premies.  

De wet BZV heeft een aantal uitgangspunten, waaruit het sociale karakter

van deze wet blijkt. Voor  zorgverzekeraars geldt onder meer:

Voor verdere informatie kunt u lezen  de Wet Nationale Basiszorgverzekering 

Achterstallige premie

Vooruit te betalen jaarpremie 

Medicaties die niet gedekt worden door uw verzekering;

Operaties die niet gedekt worden door uw verzekering;

Gezondheidshulpmiddelen z.a. krukken, loopstoel, etc.;

Tandarts ingrijpen z.a. beugels, bruggen, etc.

Kosten voor medische uitzending etc.

Als het niet lukt om uw zorgpremie te betalen, ontstaat er een achterstand. Heeft u een maand

de premie van uw zorgverzekering niet betaald? Vraag dan om een betalingsregeling als het

betalen niet in één keer lukt. Vraag naar de informatie over het zorgvoorzieningenfonds bij UO

Basiszorg. 

Waarvoor kunt u onder andere lenen uit het Zorgvoorzieningenfonds:

Algemene uitgangspunten van de
Basiszorgverzekering

Zorgvoorzieningenfonds 
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Geld nodig voor je gezondheid?

https://www.basiszorg.sr/docs/nationalebasiszorg.pdf
https://www.basiszorg.sr/docs/nationalebasiszorg.pdf


Als uitkomst van de Werkgroep Basiszorgverzekering o.l.v. directeur Perri is geadviseerd aan de

Onderraad sociaalzekerheidsstelsel om medewerkers te trainen voor het screenen van het

BZV verzekeringsbestand.

 

Op 6 oktober 2020 is er een aanvang gemaakt met de training. De training is gedaan voor

personeelsleden van het Ministerie van Sociale zaken afdeling Basiszorg in de verschillende

districten en het Uitvoeringsorgaan Basiszorg.  De bedoeling is om op zowel organisatorisch als

beleidsmatig niveau een structurele hervorming in te voeren voor de aanvraag en afhandeling

van de premiesubsidie voor de Basiszorgverzekering. Een structurele aanpak, communicatie 

en professionalisering zijn o.a. zaken die tijdens deze workshop aan de orde kwamen.

 

De trainers zijn R. Perri van het Uitvoeringsorgaan Basiszorg en I. Taus van het Ministerie van

Sociale Zaken en Volkshuisvesting.

Werkgroep Basiszorgverzekering
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In de werkgroep hebben zitting Rachel Perri (UO Basiszorg),  Saima Cabenda, Glynis Tjon Eng Soe ( Zorgraad), Imran
Taus ( Sozavo), Tania Sanrochman, Jolanda Pronk (SZF) en Sonja Paddie.



Wat is premie?

Het bedrag dat je periodiek betaalt om - als de afgesproken omstandigheden zich voordoen -

in aanmerking te komen voor een uitkering. Voorbeeld verzekeringspremie.

https://www.woorden.org/woord/premie 

Wat is premiesubsidie?

Uitkering door de overheid aan burgers, bedrijven en instellingen om het inkomen op peil te

houden of bepaalde activiteiten te stimuleren zonder dat daar een rechtstreekse

tegenprestatie tegenover staat.

Volgens artikel 7 lid 3 en 10 kan de Raad van Ministers bepalen voor welke groepen of

categorieën de premie wordt betaald door de overheid. In het algemeen komt het erop neer

dat degenen die onvoldoende financiële middelen bezitten om de maandelijkse premie zelf te

betalen, in aanmerking kunnen komen voor premie subsidie van de overheid.

Maar waarom eigenlijk?

U kunt onverwachts ziek worden of een ongeval krijgen en dat kan hoge kosten met zich

meebrengen. Daarom is het belangrijk dat u zichzelf vooraf verzekert zodat een groot deel van

deze kosten door de verzekeringsmaatschappij gedekt worden wanneer u ziek wordt. Daarvoor

betaalt u elke maand een bedrag voor de basiszorgverzekering. Dit bedrag noemen wij de

premie. 

Iedereen die in Suriname woont of werkt heeft recht op zorg uit het basispakket. Dit is

geregeld in de Wet Nationale Basiszorgverzekering (wet BZV) . Zorg kan bestaan uit een

behandeling, een dienst of een product. In de wet BZV is een breed basispakket aan zorg

verzekerd. Zorgverzekeraars voeren de BZV uit voor hun verzekerden. Zorgaanbieders zijn er

verantwoordelijk voor dat de zorg die zij aan verzekerden bieden van goede kwaliteit is.

Het belang

Het is van belang dat iedereen een zorgverzekering moet aangaan. U kunt onverwachts ziek

worden of een ongeval krijgen en dat kan hoge kosten met zich meebrengen. Daarom is het

uw plicht uzelf te verzekeren zodat deze kosten door de verzekeringsmaatschappij gedekt

worden. Het is dus zeer belangrijk dat u en uw gezin verzekerd zijn, zodat bij ziekte of ongeval

u uw verzekering kunt aanspreken. “Een geruststellende gedachte”

Premie & Premiesubsidie
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